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A Ericsson, companhia sueca que fornece sistemas móveis e serviços principalmente para o 
segmento de telecomunicações, só atua no B2B. Nem por isso, porém, deixa de fazer marketing e 
reforçar a sua verba para 2006, que deverá ter um aporte de 30% a 40% a mais, em relação ao 
ano que passou. A empresa trabalha em mais de 140 países e está presente no País desde 1924. 
O Brasil, aliás, é o quarto maior mercado para a Ericsson, perdendo apenas para Estados Unidos, 
China e Itália.  
 
De acordo com a diretora de comunicação e marketing da Ericsson, Márcia Goraieb, a razão do 
reajuste da verba de marketing para 2006 está ligada às ações de relacionamento que serão 
feitas durante a parada da regata Volvo Ocean Race no Rio de Janeiro, o que acontecerá no início 
de março. "70% da verba mundial de marketing da Ericsson são destinadas a esta regada. No 
Brasil vamos montar uma grande estrutura para receber nossos clientes e mostrar o que há de 
mais moderno na companhia", revela a executiva, completando que a parada no Rio é a que está 
atraindo maior número de executivos do mundo todo.  
 
Isso porque cada unidade da Ericsson no mundo viaja com os principais clientes, numa ação 
muito valorizada pela gigante sueca, que é o marketing de relacionamento. "Na Europa até temos 
ações de propaganda, mas não é muito. No Brasil é muito pouco, vamos ter algumas peças 
impressas, sobre a chegada da Volvo Ocean Race", conta Márcia. A Publicis é a agência da 
Ericsson mundialmente, inclusive no Brasil.  
 
A Volvo Ocean Race é uma regata de volta ao mundo que conta com diversos patrocinadores. 
Começou em novembro e termina em meados do ano, na Suécia. Cada uma das empresas 
envolvidas tem o seu barco, a exemplo da brasileira Vivo e da Disney, que tem o "Piratas do 
Caribe".  
 
Na parada do Rio, a Ericsson Brasil terá um estande de 400 m² onde apresentará novidades 
principalmente para o setor de operadoras de telefonia, de onde vêm 90% do seu faturamento.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 24 fev. 2006, Comunicação. 


